
الدليل اإلرشادي للتعامل مع 
لجان التحقيق الدولية



مقدمة: 
ن والناجيــات،  ي مــا زالــت تحــدث منــذ عقــود و خاصــة منــذ عــام 2011، يتلــىق الشــهود، الناجــ�ي

ي ظــل االنتهــاكات الواســعة الــ�ق
�ن

ات االستفســارات و الطلبــات إلجــراء مقابــات مــن جهــات متعــددة، تتنــوع هــذه الجهــات حســب غايتهــا  و ذوي الضحايــا عــرش
ي هــذه الطلبــات عــادة مــن الجهــات التاليــة:  

ي تجريــهــا و تــأ�ق
مــن التحقيقــات الــ�ق

ي 
1- لجــان التحقيــق الدوليــة:  تــم إنشــاء العديــد مــن لجــان التحقيــق الدوليــة مــن قبــل هيئــات و كيانــات متعــددة بغيــة التحقيــق �ف

هــذه االنتهــاكات. 

2- المنظمــات الغــري حكوميــة: هنــاك اهتمــام كبــري مــن منظمــات غــري حكوميــة دوليــة بتوثيــق ورصــد هــذه االنتهــاكات و عــادة تتواصــل 
ف منظمة و أخرى أو حالة ألخرى: المنظمات الغري حكومية مع الشــهود ألســباب متعددة تختلف ب�ي

- بناء قواعد بيانات و حفظ الذاكرة 

- دعم أجهزة التحقيق الدولية و وصلها مع الشهود أو تزويدها بالشهادات و األدلة.

- إصدار التقارير الحقوقية لتسليط الضوء عىل االنتهاكات و منارصة الضحايا.

- بناء قضايا لتقديم شكاوى ضمن المسارات القضائية األوروبية.

3- المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة: حيــث تصاعــد اهتمــام الكثــري مــن المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة بتحليــل هــذه البيانــات 
ورصدهــا. 

ي عــدة بلــدان 
ي تقديــم شــكاوى عــرب األجهــزة القضائيــة �ف

ة مــن منظمــات ســورية ودوليــة �ف 4- المســارات القضائيــة: تبــذل جهــود كبــري
ي هــذه الجرائــم.  الســتخدام المســارات القضائيــة المتاحــة ضــد مرتكــ�ب

ي فقط.  ي األفق القريب، و المتاح هو القضاء األورو�ب
يجب التنويه هنا أن  ال طريق اتجاه محاكم دولية يبدو ح�ت اآلن �ف

ي تتبــع حكومــات عــدة دول تقــوم بتحقيقــات واســتقصاءات بشــكل منفصــل  5- األجهــزة الحكوميــة: هنــاك العديــد مــن األجهــزة الــ�ت
عــن كل مــا ســبق.

ي تجريــها عدة جهات إعالمية  6- اإلعالم : إذا أضفنا التحقيقات االستقصائية ال�ت

ي تتواصــل للحصــول عــى اإلفــادة، و معرفــة 
وري التحقــق مــن الجهــة الــ�ق و إن كان التواصــل مــع كل مــا ســبق مهــم، فمــن الــرن

الهــدف مــن وراء الحصــول عــى اإلفــادة، و كيــف ستســتخدم هــذه المعلومــات، و مــاذا ســيعرض منــه عــى العلــن و خاصــة مــع 

ي ترهيــب الشــهود. 
إمعــان النظــام الســوري، و حليفــه الــروسي �ن
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نبذة عن لجان التحقيق:
ي 

ي يشــتبه بأنهــا تعرضــت لالســتهداف بالســالح الكيميــا�ئ ي األماكــن الــ�ت
ي اللجــان بالتحقيقــات بشــكل مبــا�ش �ف

يقــوم فريــق التحقيــق �ف

، وعــىل األدلــة الماديــة والعينــات الحيويــة المســتخرجة مــن  ف يــن والناجــ�ي )إذا ســمح الطــرف بذلــك(، وعــىل شــهادات الشــهود المبا�ش

الضحايــا، كمــا يســتأنس خــالل عملــه بتقاريــر فــرق اإلنقــاذ والمنظومــات الطبيــة الموجــودة، باإلضافــة إىل األدلــة الظرفيــة المتنوعــة 
ي يشــتبه بأنهــا كيميائيــة. مــن حالــة الطقــس إىل مواعيــد اســتخدام األســلحة الــ�ت

ك من منظمة  ن العام لألمم المتحدة من فريق مش�ق ي أنشأها األم�ي
1- لجنة التحقيق الخاصة ال�ق

الصحة العالمية و منظمة حظر األسلحة الكيمائية. 

ي شــهر آذار عــام 2013 ، ال تمتلــك صالحيــات اإلبــالغ 
ف العــام لألمــم المتحــدة �ف لت البعثــة بقــرار مــن األمــ�ي

ّ
ملخــص عــن اللجنــة: تشــك

ي ال تمتلــك أي صفــة ملزمــة أو قانونيــة ضمــن مجلــس األمــن أو األمــم  ف العــام بنــرش التقاريــر، الــ�ت ، والقــرار يعــود لألمــ�ي ف عــن الفاعلــ�ي
ف العــام. المتحــدة وتعتــرب تقاريــر استشــارية صــادرة عــن األمــ�ي

، مــن دون تحديــد الحــاالت )مــن غــري المفيــد  ي
ة إىل اســتخدام النظــام للســالح الكيميــا�ئ صــدر عنــا تقريــر يشــري بطريقــة غــري مبــا�ش

االعتمــاد عــىل تقاريرهــا، لغتهــا غــري واضحــة، ولــم تعمــل عــىل حــوادث بشــكل محــّدد(.

.)JIM( ف األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية كة ب�ي جرى وقف العمل بها بعد إنشاء اآللية المشرت

اء من منظمة  ي أنشأها مجلس األمن عام 2015 من خ�ب
كة JIM و ال�ق 2- لجنة التحقيق المش�ق

ي 
اء من األمم المتحدة و أوقف الفيتو الروسي التجديد لها �ن حظر األسلحة الكيميائية و خ�ب

نوفم�ب 2017. 

ــخ 7 آب )أغســطس( 2015، وجــرى تجديــد صالحياتهــا  ــ ـ نبــذة عــن عمــل اللجنــة: تأسســت نتيجــة قــرار مجلــس األمــن 2235 بتاريـ

ي اســتخدمت  بــات الــ�ت ف عــن ال�ف مــن خــالل قــرار مجلــس األمــن 2319 نهايــة عــام 2016. حيــث تمتلــك صالحيــات تحديــد المســؤول�ي

. وقــد أصــدرت اآلليــة 7 تقاريــر اتهمــت فيهــا كل مــن النظــام الســوري وتنظيــم »الدولــة اإلســالمية« )داعــش(  ي
الســالح الكيميــا�ئ

الســوري  النظــام  اتهــم  الــذي  )أكتوبــر( 2017  األول  يــن  ي شــهر ترش
الصــادر �ف التقريــر  ، آخرهــا كان  ي

الكيميــا�ئ الســالح  باســتخدام 

ي نيســان عــام 2017 ، اســتخدمت روســيا حــّق النقــد )الفيتــو( 
ي الهجمــة عــىل مدينــة خــان شــيخون �ف

ي �ف
باســتخدام الســالح الكيميــا�ئ

( عــام 2017. ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ف ي شــهر ترش

ي توقفــت عــن العمــل �ف لتعطيــل قــرار تجديــد صالحيــات اآلليــة، الــ�ت
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 :FFM 3- بعثة تقصي الحقائق

ي 29 
لت البعثــة بقــرار مــن أحمــد أوزوموتجــو المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة �ف

ّ
ملخــص عــن عمــل اللجنــة: تشــك

م مــن خــالل  ف ي أقــّر النظــام مــن خاللهــا بوجــود أســلحة كيميائيــة لديــه، والــرت نيســان )أبريــل( 2014، كنتيجــة لصفقــة الكيمــاوي الــ�ت
. ً
توقيــع اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيماويــة بتســليمها كاملــة

عــن حــوادث وتقاريــر متابعــة ألعمالهــا  تقاريــر  بينهــا  مــن  تقريــرًا  اللجنــة 22  )مايــو( 2014، و أصــدرت  أيــار  منــذ  اللجنــة  عملــت 

ي عــدة حــوادث مــن بينهــا حادثــة الغوطــة 21 آب 2013، وقــد 
ي �ف

ي تلــك التقاريــر اســتخدام الســالح الكيميــا�ئ
االعتياديــة، أثبتــت �ف

ي ومنطقــة إطالقهــا.
حــّددت البعثــة نــوع القذيفــة الناقلــة للســالح الكيميــا�ئ

ي اعتمــدت عليهــا بعثــة التحقيــق  ، لكــّن عملهــا يعتــرب األرضيــة األساســية الــ�ت ف ال تمتلــك البعثــة صالحيــات تحديــد هويــة المرتكبــ�ي

ف األمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )JIM( وفريــق التحقيــق وتحديــد الهويــة التابــع لمنظمــة حظــر  كة بــ�ي المشــرت
. ف األســلحة الكيميائيــة )IIT( وتمتلــك اللجنتــان صالحيــات تحديــد الفاعلــ�ي

جــرت المصادقــة عــىل اســتمرار عمــل FFM مــن قبــل المجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة OPCW ومجلــس 

ي عــام 2019 عــن حادثــة اســتخدام الســالح الكيمــاوي 
ي عــام 2015 وهي تعمــل حــ�ت اللحظــة )آخــر تقريــر لهــا كان �ف

األمــن UN SC �ف
بــة عــىل المدينــة(. ي ال�ف

ي كغــاز ســام �ف
ي 7 نيســان )أبريــل( 2018، وجــرى إثبــات اســتخدام الكلــور الجــز�ئ

ي جــرت �ف ي دومــا الــ�ت
�ف

4- فريق التحقيق و تحديد الهوية: 

ملخــص عــن عمــل الفريــق:  تــّم إنشــاء فريــق التحقيــق وتحديــد الهويــة مــن خــالل قــرار للجمعيــة العامــة لمنظمــة حظــر األســلحة 

ي تحقيقاتــه عــىل تقاريــر 
، ويعتمــد �ف ف الكيميائيــة بتاريــــــخ 27 حزيــران )يونيــو( 2018. حيــث يمتلــك القــدرة عــىل تحديــد هويــة الفاعلــ�ي

ي شــهر شــباط عــام 
بعثــة تقــ�ي الحقائــق FFM وعــىل تحقيقــات يقــوم بهــا فريقــه. أصــدر التقريــر حــ�ت اليــوم تقريــرًا واحــدًا، صــدر �ف

بــة عــىل مشــىف اللطامنــة بريــف حمــاة الشــماىلي  ي عــدة حــاالت مــن بينهــا ال�ف
ي �ف

2020، اتهــم فيــه النظــام باســتخدام الســالح الكيميــا�ئ

ي مجلــس األمــن، 
عــام 2017. يســتمر الفريــق حــ�ت اللحظــة بالعمــل، وهــو غــري خاضــع لحــق النقض/الفيتــو الــذي تمتلكــه روســيا �ف

ة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.  نتيجــة تبعيتــه المبــا�ش
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5- لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

ايــر(  ف منتصــف شــباط )فرب ي وقعــت بشــكل أســاسي بــ�ي ة الــ�ت ملخــص عــن عمــل اللجنــة: تــم تفويــض اللجنــة لتغطيــة األحــداث األخــري

ايــر( 2018 و 10 حزيــران )يونيــو( 2018.  ف 10 شــباط )فرب ي أجريــت بــ�ي وأبريــل )نيســان( 2018 ، بنــاًء عــىل التحقيقــات الــ�ت

ي الشــيفونية )القطــاع 
ي أســلحة فيمــا يتعلــق بثــالث حــوادث ، وقــع األول �ف

بينــت اللجنــة أدلــة عــىل احتمــال اســتخدام الكلــور �ف
ف ، وإصابــة 18 مدنيــا آخريــن.  ي حــواىلي الســاعة 6:30 مســاًء. أســفر الهجــوم عــن مقتــل طفلــ�ي

ايــر �ف ي 25 شــباط / فرب
األوســط( �ف

ف ســقبا وحموريــة )القطــاع األوســط(  ي منطقــة بــ�ي
ي حــواىلي الســاعة 10:00 مســاًء ، �ف

ي 7 آذار / مــارس �ف
ووقعــت حادثــة مماثلــة �ف

أدى إىل إصابــة مــا ال يقــل عــن 27 شــخًصا. لــم تتمكــن اللجنــة مــن الحصــول عــىل أدلــة ماديــة كافيــة لتحديــد أنظمــة إيصــال األســلحة 
بشــكل قاطــع.

ي أوائــل نيســان / أبريــل ، شــنت القــوات 
ف جيــش اإلســالم وروســيا إلخــالء دومــا �ف ي أعقــاب انهيــار مفاوضــات وقــف إطــالق النــار بــ�ي

�ف

ي 6 و 7 أبريــل ، تلقــت اللجنــة معلومــات عــن مقتــل مــا 
ي دومــا �ف

ي 5 نيســان / أبريــل سلســلة مــن الهجمــات �ف
الحكومــة الســورية �ف

ي هــذا 
ي أعقــاب القصــف الجــوي. وكانــت لجنــة التحقيــق تحقــق �ف

ال يقــل عــن 49 شــخًصا ، وإصابــة مــا يصــل إىل 650 آخريــن �ف

ي حــد ذاتــه ال يفــر األعــراض 
الحــادث. تتوافــق األدلــة المتاحــة إىل حــد كبــري مــع اســتخدام الكلــور ، ولكــن أقــرت اللجنــة أن هــذا �ف

ي آخــر ، عــىل األرجــح غــاز األعصــاب.
ي تتوافــق أكــرث مــع اســتخدام عامــل كيميــا�ئ األخــرى المبلــغ عنهــا ، والــ�ت

ي شــن هجمــات عشــوائية وانتهــاكات 
أقــر تقريــر اللجنــة أن مــا قامــت قــوات الحكومــة الســورية يــر�ت إىل جريمــة الحــرب المتمثلــة �ف

ي محاولــة 
قيــة ، و�ف ي للغوطــة الرش

ي وارتكبــت بشــكل متكــرر مــن خــالل القصــف المتكــرر العشــوا�ئ ي الحيــاة بشــكل منهــ�ب
للحــق �ف

لتريــــــع اســتعادة المنطقــة وإرغــام النــاس عــىل االستســالم ، وأقــر التقريــر أن هنــاك أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن القــوات المواليــة 
ف ف الســكان المدنيــ�ي ي نيتهــا نــرش الرعــب بــ�ي

للحكومــة ارتكبــت جريمــة حــرب تتمثــل �ف

IIIM 6- اآللية الدولية المحايدة و المستقلة

ي تجمعهــا لجــان  ملخــص عــن عمــل اللجنــة: هــذه اللجنــة لــم تفتــح تحقيقــات حــ�ت اليــوم وإنمــا تقــوم بجمــع المعلومــات واألدلــة الــ�ت
التحقيــق األخــرى و المنظمــات الغــري حكومية.عمليــا هي تعمــل كخــزان معلومــات و بيانــات.

ن الهــدف و الجــدوى  ن هــذه اللجــان و مــن هــو العامــل منهــا حاليــا و التفريــق بشــكل واضــح بــ�ي مــن المهــم معرفــة الفروقــات بــ�ي

ي الجهــات مــن اعــام ومنظمــات غــ�ي حكوميــة وأجهــزة قضائيــة و أجهــزة 
ن عمــل هــذه اللجــان و عمــل بــا�ق مــن عمــل كل آليــة  و بــ�ي

تحقيــق تتبــع حكومــات.
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تحقيقات و ليس مسائلة:
ي مســار تحقيــق فقــط و 

ي األجهــزة القضائيــة األوروبيــة فــإن جميــع اإلفــادات أمــام الجهــات األخــرى تصــب �ف
عــدا القضايــا المرفوعــة �ف

ي ســوريا. 
ي الجرائــم �ف ال يوجــد حــ�ت اآلن أي مســارات مســائلة دوليــة لمرتكــ�ب

قبل المقابلة: 
ي مع لجنة التحقيق؟

لماذا يجب أن أشارك شهاد�ق

الشهادات أمام لجان التحقيق الدولية مهمة جدا لعدة أسباب:

. 1- حفظ التاريــــخ و الحقيقة خاصة أمام بروباغندا النظام و حليفه الروسي

ي تعزيز القضايا المرفوعة أمام أجهزة القضاء األوروبية.
2- تساهم �ف

3- تدعم الجهود الساعية لبناء مسارات مسائلة دولية.

ي تواصلت معي هي من طرف لجان التحقيق؟
كيف أتأكد أن الجهة ال�ق

 . ف تتواصل لجان التحقيق مع الشهود إما بشكل مبا�ش أو من خالل منظمات حقوقية أو إنسانية أو نشطاء حقوقي�ي

ي تجــري المقابلــة  ي حــال هنــاك ثقــة و معرفــة مــع المنظمــة صلــة الوصــل فيجــب دائمــا الســؤال عــن التفاصيــل و ماهيــة اللجنــة الــ�ت
1- �ف

و ألي هدف.

ي حــال التواصــل يجــري ألول مــرة أطلــب/ي لنفســك وقــت لتســأل/ي ضمــن محيطــك و معارفــك أو اطلــب/ي مــن جهــة 
2- �ف

ة مــن لجنــة التحقيــق. ي مبــا�ش
و�ف يــد اإللكــرت التواصــل شــخص معــرف أو تواصــل رســ�ي عــرب الرب
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ي لدى الشهادة؟ 
هل استطيع إخفاء معلومات هوي�ق

ي جعــل هــذه اإلفــادة قابلــة لالســتخدام 
طالمــا تعتمــد لجــان التحقيــق منهجيــة جنائيــة فــإن معرفــة هويــة الشــهود هــو حجــر أســاس �ف

أمــام الجهــات القضائيــة ســواء الدوليــة أو الوطنيــة. تســتطيع جهــات التحقيــق الحصــول عــىل اإلفــادة دون الكشــف عــن هويــة 

ي التحقيــق، كمــا أنهــا ال تصلــح للتقديــم لجهــات قضائيــة 
الشــاهد و لكــن ال تــوازي هــذه اإلفــادة شــهاد الشــهود دون تغطيــة هويتهــم �ف

و إنمــا تســاعد جهــات التحقيــق عــىل بنــاء فهــم أكــرب عــن الحادثــة. 

كيف ستتواصل معي لجنة التحقيق؟ هاتف؟ ايميل؟ واتس أب؟ 

ة أو مــن خــالل منظمــات أو نشــطاء فالتواصــل يمكــن أن يتــم عــرب أي وســيلة اتصــال متوفــرة و ممكــن دائمــا تحديــد جهــة  ســواء مبــا�ش
التواصــل المريحــة لكــم.

ي مناطق النظام، كيف أضمن حفاظ عى أمنهم من االعتقال؟ 
يعيش أهىي �ن

تعمــل لجــان التحقيــق ضمــن منهجيــات صارمــة جــدا و تدابــري أمــن معلومــات عاليــة و متطــورة. غالبــا تتــرب معلومــات عــن قيــام 
الشــاهد بــاإلدالء باإلفــادة مــن الشــهود أنفســهم أو محيطهــم و ليــس مــن لجــان التحقيــق.

وريــا. قبــل المقابلــة بإمكانكــم  ال تشارك\تشــاركي أي معلومــات عــن تقديــم الشــهادة مــع أي أحــد مــن محيطــك طالمــا لــم يكــن ذلــك رصف

ي يتــم مشــاركة معلوماتكــم معهــا و ال تملــك جهــة التحقيــق إخفــاء أي معلومــات عــن  دائمــا ســؤال جهــة التحقيــق عــن كل الجهــات الــ�ت
جهــات ســتحصل عــىل معلوماتكــم. 

؟ مع من يقومون بمشاركتها؟  ي
هل تحافظ لجنة التحقيق عى خصوصية معلوما�ق

ونيــة  ي تتبــع اللجــان هي التقاريــر المنشــورة عــىل المواقــع اإللكرت ي تشــارك خــارج إطــار فــرق التحقيــق الــ�ت المعلومــات الوحيــدة الــ�ت

ي تتبــع لهــا هــذه اللجــان ســواء كان موقــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان،  للجهــات الــ�ت
هــا مــن المواقــع األمميــة و هــذه التقاريــر تصــف االنتهــاكات و ال تشــري بــأي طريقــة لهويــة الشــهود.  مجلــس األمــن أو غري

ي يمكــن فيهــا أن تســتخدم  ف تحصــل لجنــة التحقيــق منــك عــىل معلومــات أو أدلــة فإنهــا تحصــل عــىل موافقتــك عــىل األماكــن الــ�ت حــ�ي

ي ســتحصل عــىل نســخة مــن شــهادتك فــال يمكــن للجنــة  هــذه األدلــة. احــرص\ي دائمــا عــىل االســتماع أو قــراءة تفاصيــل الجهــات الــ�ت
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ف عــدم مشــاركة  ي ذلــك المحاكــم. كمــا يمكــن دائمــا للشــهود أن يطلبــوا \ يطلــ�ب
التحقيــق أن تشــارك هــذه المعلومــات خارجهــا بمــا �ف

معلوماتهــم مــع جهــات محــددة.

ي مع المحكمات؟ 
ي مع لجنة التحقيق ومشارك�ق

ن مشارك�ق ما الفارق ب�ي

اإلفــادة بهــدف رفــع دعــوى أو شــكوى ضمــن األجهــزة القضائيــة توضــع ضمــن ملــف أوســع يحــاول اثبــات مســؤولية أشــخاص أو 

جهــات عــن الجريمــة و هــذه الملفــات يتــم مشــاركتها مــع المــدعي العــام و مــن ثــم القضــاء الــذي يشــارك المعلومــات مــع جهــة الدفــاع 

ي حــال تــم تحويــل الملــف مــن قبــل المــدعي العــام إىل المحاكــم. بالتــاىلي يســتطيع محامــو / محاميــات الدفــاع االطــالع 
ف �ف عــن المتهمــ�ي

ي التحقيــق و مــن ثــم أمــام المحكمــة و ممكــن أن يطلبــوا اســتجواب شــهود 
عــىل كافــة التفاصيــل بمــا فيهــا إفــادات الشــهود أمــام قــا�ف

االدعــاء.

ي ســالمتهم/ن ذلــك و يتــم ذلــك باالتفــاق مــع محــامي االدعــاء 
ي حــال تقتــ�ف

ممكــن للمحكمــة أن تأمــر بإخفــاء هويــة بعــض الشــهود �ف
و المــدعي العــام. 

ال يمكن للجان التحقيق مشاركة أسماء الشهود مع جهات قضائية دون موافقة الشهود.

ي للجنة تحقيق سابقا هل أستطيع أن أدلي بها للجنة مختلفة أخرى أيضا ؟ وماذا 
أدليت بشهاد�ق

ي تحدثت معهم سابقا؟
تختلف هذه اللجنة عن اللجان ال�ق

ف لجان التحقيق و لكن ال يشــمل ذلك مشــاركة أســماء و معلومات الشــهود دون اطالعهم المســبق و بالتاىلي ممكن  هناك تعاون ب�ي
أن يتــم التواصــل مــن عــدة لجــان.

ي التواصل ألتأكد من أن هذه اللجنة ذات ثقة و أستطيع التكلم معها ؟ )ألن اللجان 
مع من يمكن�ن

ي اتصاالت مختلفة من عدة لجان تحقيق (؟
ة وجائ�ن أصبحت كث�ي

ي للتواصــل مــع محيطــك مــن منظمــات حقوقيــة وجهــات معرفــة لتتأكــد. ممكــن دائمــا التحقــق مــن جهــة 
أعــط نفســك الوقــت الــكا�ف

. ي
و�ف يــد االلكــرت االتصــال و طلــب التواصــل رســميا عــرب الرب
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ن سابقا؟ ي المصاب�ي
ي أو من أفراد عائل�ق

ء آخر م�ن ي
هل ستقوم اللجنة بطلب عينات دم أو سش

ي 
ه خاصــة �ف ف والناجيــات مــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة عينــات حيويــة مــن دم و شــعر و غــري تطلــب لجــان التحقيــق مــن الناجــ�ي

بــات. كمــا ممكــن أن تطلــب الحصــول عــىل أي أدلــة أخــرى. األســابيع األوىل بعــد ال�ف

من حق الشهود دائما الموافقة أو الرفض.

ي بلد اللجوء الذي أنا فيه ؟ 
ر �ن هل من الممكن أن تتسبب لي الشهادة برن

ي ملــف اللجــوء. كمــا أنــه ال يوجــد 
ف معلومــات عــن شــهادتك �ف ف ملــف اللجــوء و شــهادتك طالمــا لــم تقــم بتضمــ�ي ال يوجــد أي عالقــة بــ�ي

. ي أي ضمــان بــأن يكــون ذكــر شــهادتك ضمــن ملــف اللجــوء ذو تأثــري إيجــا�ب

تذكــر دائمــا أن لجــان التحقيــق تتبــع منظمــات دوليــة مــن عضويــة الكثــري مــن الحكومــات و لكنهــا ليســت حكوميــة و بالتــاىلي ال 
الشــهود. برامــج حمايــة  أو  اللجــوء،  الهجــرة،  ي ملفــات 

للشــهود �ف العــون  التحقيــق تقديــم  لجــان  تســتطيع 

ي أن أتواصل 
أملك معلومات قيمة عن الحادثة وسمعت بلجنة التحقيق مع من يمكن�ن

ألقدمها لهم ؟ 

ممكن التواصل مع الجهات التالية

 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ، المركز السوري لإلعالم وحرية التعبري

أثناء المقابلة: 
هناك معلومات ال اتذكرها ماذا أفعل؟ 

كــن دائمــا رصيحــا و ال تقــدم أي اســتنتاجات بــل مشــاهداتك و ذاكرتــك فقــط. حــاول مراجعــة األحــداث بهــدوء و دون أي ضغــط قبــل 
المقابلــة و ال تحــدد موعــد طالمــا ال تجــد\ي نفســك جاهــزا \ جاهــزة.
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جاع األحداث بشكل اوضح.  ة الحادثة فهذا قد يساعدك عىل اسرت ي فرت
راجع\ي ما لديك من صور و محادثات عىل هاتفك �ف

ي ذاكرت\ك  
احرص\ي دائما عىل صحتك النفسية قدر اإلمكان أثناء استحضار األحداث �ف

جم؟  ية، هل هناك م�ق ن ال أتحدث اللغة االنكل�ي

ف مع كافة اللجان0 جم�ي هناك مرت

لدّي أرشيف صور/فيديو، للحادثة، هل أستطيع إعطائها للجان التحقيق؟ 

بإمكانكم أن تطلبوا استالم أي أدلة لديكم من قبل لجان التحقيق بما فيها األدلة المرئية. 

، لذلــك ال  ة مــع األشــخاص الذيــن قامــوا بالتقــاط الصــور بشــكل مبــا�ش مــن المفيــد جــدا ألي تحقيــق و أي قضيــة التواصــل مبــا�ش
ي تملكــون عــن الحادثــة فــ�ي مفيــدة جــدا للتحقيــق خاصــة عندمــا تقــدم مــن قبــل المصوريــن أنفســهم.  تضنــوا بالصــور الــ�ت

هل أستطيع اعطاء لجان التحقيق مواد قمت باستخدامها مع االعام؟ 

نعــم، مــن المفيــد أن تعــرف لجــان التحقيــق المصــدر األســاسي للمــواد المنشــورة عــىل اإلعــالم. شــهادتك كشــخص قــام بتصويــر هــذه 
المــواد مهمــة جــدا.

ي أم ستكون الجلسة مغلقة ؟  ي أو غ�ي نا�ب ي أن أصطحب أحد معي سواء كان نا�ب
هل يمكن�ن

ف عــن الحقيقــة مــن خــالل  غالبــا االجابــة ال مــا لــم يتفــق عــىل ذلــك مــع لجــان التحقيــق. عمومــا الجلســة مغلقــة و يبحــث المحققــ�ي
ي الشــهادات واألدلــة. 

التحقــق مــن كل معلومــة تــرد منــك و مطابقتهــا مــع بــا�ت
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ي سيسمح لي التكلم بها ؟ 
كم المدة المتوقعة ال�ق

ال يوجــد وقــت محــدد و التفــاوت كبــري جــدا تبعــا لنــوع المعلومــات لــدى الشــاهد، فقــد تكــون أقــل مــن ســاعة و قــد تمتمــد لعــدة 
جلســات طويلــة عــىل عــدة أيــام.

ي حال كنا أرسة واحدة أو كادر واحد ، هل يمكن تقديم الشهادة بشكل مجموعة أم ستكون 
�ن

فردية ؟ 

غالبا فردية ما لم يتفق عىل غري ذلك.

هل من الممكن أن يسألوا أو يطلبو شهادات من أوالدي الذين أصيبوا وهم أطفال بعد أن أصبحوا 

ن ؟ اآلن بالغ�ي

ي الثبوتية السورية هل سيؤثر ذلك عى 
ي بلد اللجوء حاليا وفقدت أورا�ق

ليس لدي أوراق ثبوتية �ن

؟ ي
شهاد�ق

ف كفاية ح�ت لو لم تتوفر أوراق رسمية ممكن أن تحصل اللجنة عىل شهادتك طالما هناك معرف�ي

بعد المقابلة:
تذكرت معلومات إضافية بعد اللقاء مع لجنة التحقيق، ماذا أفعل؟ 

أعد االتصال مع اللجنة من خالل نفس طريقة التواصل األوىل.

ي مع لجنة التحقيق رسية؟ هل أستطيع التحدث عنها مع األصدقاء والمعارف؟ 
هل مشارك�ق

م بهذه الرية لسالمة الشهود و أمان المعلومات.  ف ال تطلب لجان التحقيق من الشهود تعهدات بالرية و لكنها تلرت

وريا.  من األفضل عدم مشاركة المعلومات مع األصدقاء و المعارف طالما ذلك ليس رصف
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كيف أستطيع أن أحصل عى نتائج التحقيق بعد انتهائه ؟ 

ات طويلــة و يصــدر بعدهــا تقاريــر عــن الحادثــة تنــرش  ونيــة للجــان التحقيــق حيــث تســتغرق التحقيقــات فــرت مــن خــالل المواقــع االلكرت

ونيــة  لهــذه اللجــان  حــ�ت لــو لــم تصــل اللجــان لنتائــج مؤكــدة حيــث تســتنتج التقاريــر عندهــا عــدم وجــود  علنــا عــىل المواقــع االلكرت
معلومــات كفايــة إلعطــاء نتائــج جازمــة.

هل سأحصل عى مقابل مادي مقابل تقديمي للشهادة ؟ 

ال تقدم أي جهة تحقيق تعويضات مالية مقابل الشهادة و هذا إن حدث من جهات أخرى فإنه يفقد الشهادة مصداقيتها. 

هل من الممكن أن يتم إجباري الحقا للسفر أو التحدث مع محاكم أو ظهور اعامي ال أرغب به ؟ 

ال تملــك أي لجنــة تحقيــق إجبــار الشــهود عــىل تقديــم شــهاداتهم/ن أمامهــا أو أمــام أي جهــات أخــرى. شــهادتكم تطوعيــة طالمــا 
صفتــك شــاهد فقــط. 

ي بطلب اللجوء لبلد ثالث 
ي االستفادة من ادالء شهاد�ق

هل يمكن�ن
ن لبلد آخر ؟  أو طلب إعادة التوط�ي

لجــان التحقيــق تتبــع منظمــات دوليــة مــن عضويــة الكثــري مــن الحكومــات و لكنهــا ليســت حكوميــة و بالتــاىلي ال تســتطيع لجــان 
ي ملفــات الهجــرة، اللجــوء، أو برامــج حمايــة الشــهود.

التحقيــق تقديــم العــون للشــهود �ف

ف معلومــات حــول الشــهادة أمــام لجــان التحقيــق عــىل ملفــات الشــهود ألن ذلــك يتبــع سياســة كل دولــة  كمــا ال يمكــن توقــع أثــر تضمــ�ي
عــىل حــدى.

ي قضايــا معينــة عنــد تقديمهــم شــهادات مهمــة أمــام 
ف �ف ي قدمــت فيهــا عــدة دول العــون لشــهود مهمــ�ي هنــاك العديــد مــن الحــاالت الــ�ت

لجــان تحقيــق دوليــة و لكــن عــادة تتــم اإلجــراءات مــن خــالل منظمــات غــري حكوميــة.
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